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باستخدام الزراعة النسیجیةL.Crataegus azarolusبذور الزعرورإنباتالتغلب على مشاكل 
مزاحم قاسم المالحصمود حسین الحدیدي                                           

التربیةكلیة/ قسم علوم الحیاةكلیة الزراعة والغابات/ قسم الغابات
جامعة الموصلجامعة الموصل                 

ةـالخالص
نجحت الدراسة . كلیة التربیة/ النباتیة في قسم علوم الحیاةاألنسجةأجري البحث في مختبر زراعة 

Crataegus azarolusالحالیة في التغلب على بعض المعوقات المصاحبة إلنبات بذور الزعرور  L. .
راعة النسیجیة الزلغذائیة الشائعة االستخدام فياألوساط اواستخدمت في ھذه الدراسة أربعة أنواع من

MS)Murashige & Skoog medium(،NF)Nitrogenوشملت أوساط  – Free medium( ،
WPM)Woody Plant medium(،UM)Uchimyia & Murashige medium .( نتائج أظھرت

األجنة مع (الخشبیة والجلدیةاألغلفةالبذور منزوعة ،الخشبیةاألغلفةمنزوعة زراعة كل من البذور الكاملة، البذور 
الصلب الخالي من منظمات MSوسط لوحدھا تفوق األجنةمحاور فلقة أو أو مع نصفجنین منزوع الفلقة، )الفلقتین

,وتكوینھا بادرات كاملةیوماً ٢٠–٧استلزم و.%٧٧باتلتسجل نسبة إنھاالنمو على بقیة األوساط في تشجیع إنبات
بنسبة من اإلنباتالبذورونجحت . من العمرورقة عند بلوغھا شھراً واحداً ٢٠–١٥سم حاملة ١٠أطوالھا وكانت

البذور ة شلت كافوف. اتجة كانت ضعیفة وبطیئة في نموھاإال إن نباتاتھا النNF ،WPMالوسطین كل من على%٩٠
توصلت ھذه الدراسة إلى طریقة كفوءة في الحصول على شتالت الزعرور الكاملة . الصلبUMوسط من اإلنبات على 

سنوات ٣–٢زراعتھا بالتربة بمدةبمن إنبات بذوره على بعض أوساط الزراعة النسیجیة بمدة شھر واحد مقارنة 
ھذا النوع من إكثاروتساھم ھذه النتائج في التغلب على بعض مشاكل.‘قبل زراعتھا ’ مقترنة بعملیات تنضیدھا 

.األشجار

المقدمة
Hawthorn (Crataegus azarolus(عالزعرور الشائتنتمي أشجار L. من إسمھشتقوأُ . ذوات الفلقتینإلى النباتات

یعد ، و)١٩٨٨،ظمة العربیة للتنمیة الزراعیةلمنا(في أنواعھ المختلفةخشبھصالبة إشارة إلىKratosالكلمة الالتینیة 
في )١٩٧٩،داؤد(نوعاً ٥٠حواليّ یضمRosaceaeكبر أجناس العائلة الوردیةأحد أCrataegusجنس الزعرور

المناطق المعتدلة من أشجار وشجیرات صغیرة تنتشر فينوعاً ٢٠٠حین ذكرت مصادر أخرى أنھ یضم 
)Christensen ،ع الزعرور یعد نو).١٩٩٢Crataegus azarolusفي غابات البلوط المتواجدةشیوعاً في األكثر

بقدرتھا هتمتاز أشجارو.فوق مستوى سطح البحرترم٢٠٠٠–١٠٠٠رتفاع إطق الجبلیة من شمال العراق على االمن
-Raeder(صخریةعلى المنحدرات الفضالً عن انتشارھا الترب الكلسیة الجافة والحصویة أنواعفينموالعلى

Roitzsch ،أنواعبذور بعض إن إالالجیدة بكمیات كبیرةتوفر البذوري حالفالجنسياإلكثارطریقةتفضل. )١٩٦٩
زراعتھا بسبب ظاھرة أثناءانعدامھأوالستخدامھا في اإلكثار الجنسي نظراً لبطء إنباتھاغیر مالئمةالغاباتأشجار

في كمااإلنبات لحمیة من مشكلة السكون وصعوبةإذ تعاني البذور المحاطة بطبقة .)١٩٨٥والكناني، عبدهللا(السكون
المیكانیكیة بمعاملتھا ببعض المعامالتسكون تزال الطبقة اللحمیة متبوعةً الزعرور وللتغلب على ھذا النوع من البذور 

تكمن فيإكثاره بھذه الطریقة لمشكلة التي تواجھأیضاً واالزعرور بالبذورثركّ یُ ،لتساعدھا على اإلنباتالكیمیائیةأو 
ألسباب أخرى متعلقة أو ،غیر المنفذة للماءصالبة أغلفتھا السكون الناتج عنمنطورلمرورھا في بذوره إنباتتأخر 

تبرید الشھر ثم أ٣–١,٥تنضیدھا لمدة لأسابیععدة لرمل الفي طمرھابتھامعاملتھا قبل زراعیستلزموھذا. بالجنین ذاتھ
إلنباتھا ولوحظ أن تنضید واتسن٣-٢غیر المعاملة البذور، وقد تستغرقمئویةدرجة ٥- ٣فيشھرأ٩مسبق لمدة ال

رور في ـذور الزعـر بـ، وأدى غم)١٩٨٤،هللاعبد(% ٣٧.٦یوماً شجع من إنباتھا لتصل نسبتھ إلى ٩٠البذور لمدة 
أو معاملة ). ١٩٩٦عبدهللا، % (٣٤.٣إنباتھا إلى نسبةادة ـت إلى زیدة ثالث ساعاـلم% ٩٨حامض الكبریتیك المركز 

، وعموماً یعد )٢٠٠٢وآخرون، Hartman(درجة مئویة ٤أشھر في ٥البذور بحامض الكبریتیك ثم تنضیدھا لمدة 
رورة إعتمادھا اإلكثار إحدى اإلمكانیات المتبعة في تقانات زراعة األنسجة النباتیة وأكد العدید من الباحثین على ض

اللجوء إلى ھذه التقانة عند فشل أو بطء الطرق ) ١٩٧٥،Pierik(وعززت إحدى الدراسات . إلكثار األشجار والشجیرات
.التقلیدیة المتبعة في اإلكثار الخضري
٢٠٠٨مستل من أطروحة دكتوراه للباحث األول 

٤/١٠/٢٠١٠وقبولھ  ٢٠١٠/ ٦/  ٢٨تاریخ تسلم البحث  
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بعض المعامالت على نوعیة البادرات الناتجة وذلك بإجراءالبذور وكذا إنباتتحسین نسبة ت الدراسة إلى ھدف
. زرعیة مختلفة أوساطالبذور فضالً عن استخدام 

مواد البحث وطرائقھ
ھزت :للبذور بوساطة ھایبوكلورایت الصودیومالتعقیم السطحي  البذور كمیات كافیة من بذور الزعرور من مركزجُ

زعرور ة بذرخمسونعقمت. Jordanian Forestry Seed Center) السلط(الھاشمیة األردنیةالحرجیة في المملكة 
بواقع  حجم منھ NaOCl)القاصر التجاري ( ھایبوكلورایت الصودیوم% ٦,٢في محلولھاثم غمرأوالً ماءالبھابغسل

بعدئذ رفعت من محلول التعقیم وغسلت بالماء المعقم ، دقیقة١٠، ٥، ٣، ٠منتخبة غمرلمددوماء حجمینأوحجم: 
.    یصھا من الماء الفائض العالق بھاإلزالة آثار المادة المعقمة ثم تخل،مرة/ائقدق٥بمعدلوثالث مرات 

:توشمل)الفقرة السابقة(بعد تعقیمھاأُختبرت ستة حاالت من البذور:عرورتحضیر نماذج بذور الز
.وتضمنت البذور الكاملة المعقمة سطحیاً كما ورد سابقاً :البذور الكاملة )١
ت البذور وأُخذمعقمةفي ظروف یدویاً ة عن البذورالخشبیاألغلفةتأُزیل:الصلبة الخشبیةاألغلفةمنزوعة البذور ) ٢

.ةجلدیالبأغلفتھاوالمحاطةواألجنةكاملة متكونة من الفلق 
عنھا توأزیلالخشبیةالبذور المزال عنھا أغلفتھامجموعة منخذتأُ :والجلدیةالخشبیة األغلفةمنزوعة البذور ) ٣

. تتكون من الفلقتین والجنین وبقیت یدویاً باستخدام مالقط معقمة في ظروف تعقیمأیضاً الجلدیةأغلفتھا
إحدى وأُستؤصلت منھافي أعاله الخشبیة والجلدیةاأغلفتھالمزالة من البذورمجموعةتخذأُ :جنین منزوع الفلقة ) ٤

. األخرىفلقالمع مرتبطةً األجنةوبقیت مشرط حاد معقم بوساطةالفلقتین
وأُستؤصل أحد نصفي الفلقة الحاویة على فلقة واحدة والجنینأُخذت مجموعة من البذور:جنین مع نصف فلقة )٥

.ع نصف الفلقة المتبقيبمشرط حاد معقم وبقاء الجنین مرتبطاً م
دورق فيالخشبیة والجلدیةأغلفتھاالمزالة نقعت مجموعة من البذور:المستأصلة من البذورلوحدھااألجنةمحاور) ٦

ساعة ٢٤لمدة وCaCl2كلورید الكالسیوم موالر٢مل من محلول١٠بوجودلتر من الماء المعقم علىزجاجي یحتوي
الفلق باستعمال مشرط جراحي معقم مع بعدئذٍ فُصلت إحدى. ا مإنفصال الفلقتین عن بعضھلتسھیل في ظروف المختبر

ماء مقطر معقم علىھذه األجنة بعنایة وجمعت في طبق بتري معقم یحتويأُستؤصلتبقاء األجنة معلقة بإحداھا ، ثم 
إبراھیم ، (كل ستین جنین لفرة المشرطستئصال كافة األجنة مع مراعاة تغییر شإلضمان عدم جفافھا لحین االنتھاء من 

٢٠٠٦. (
:الزرعیة المستخدمةاألوساط

ھذا الوسط بإذابة كل من مكوناتھ إذابة تامة في حجمریحضتم ت: )١٩٦٢،Skoogو MS)Murashigeوسط 
أكملوسطلتصلیب الو)Difco Lab. USA(كارغم من اآل٨غم سكروز و ٣٠أضیف إلیھ ومناسب من الماء المقطر 

Philips,Pw2421(٦,٠- ٥,٨بحدودpHالرقم الھیدروجیني ضبطو. إلى لتر واحد النھائي بالماء المقطرالحجم
pH meter(.

ھز ھذا: )١٩٥٧،NF)Fahraeusوسط  في حجم مناسب من الماء الوسط بإذابة مكوناتھ الداخلة في تركیبھ جیداً جُ
. ٦,٥عند pHغم من االكار وضبط الرقم الھیدروجیني ٨إلیھحد وأضیف أكمل الحجم إلى لتر واوالمقطر ، 

ضر الوسط بإذابة مكوناتھ إذابة تامة في حجم مناسب من الماء حُ : )١٩٨١،McCownو WPM)Lloydوسط 
غم ٣٠إلیھكما أضیف غم لتصلیب الوسط٨بواقع كاراآلوأُضیف إلیھواحدإلى لتربالماء المقطرالمقطر وأكمل الحجم

.٦.٠–٥,٨بحدود pHحدد الرقم الھیدروجیني وسكروز 
أذیبت المكونات الداخلة في تركیبھ إذابة تامة في حجم مناسب : )١٩٧٤،Murashigeو UM)Uchimyiaوسط 

pHني وضبط الرقم الھیدروجی،لتصلیب الوسطكارغم من اآل٨إلیھ لتر واحد وأضیف أكمل الحجم إلىو. من الماء 
.٥,٨عند

وسدت ،مل١٠٠زجاجیة حجم  في قنانٍ ،مل من كل منھا٢٥وزعت كافة األوساط المذكورة أعاله بمقدار 
٢٠لمدة ومئویةدرجة ١٢١في المعقام بدرجة حرارة تمن طبقتین من رقائق األلمنیوم ، ثم وضعمؤلفةالقناني بأغطیة 
قیم أخرجت األوساط المعقمة وتركت في جو المختبر لتبرد وتتصلب وتصبح بعد انتھاء عملیة التعوجو ١دقیقة وضغط 

.جاھزة لالستخدام 
األوساطعلى سطح زرعت نماذج بذور الزعرور المعقمة :نماذج بذور الزعرورإنباتعیة في األوساط الزرتأثیر 

زجاجیةالموجودة في قنانٍ من منظمات النموةالخالیالصلبةالمذكورة أعالهUMو WPMو NFو MSالغذائیة 
سدت فوھات القناني و.قنینة/ بذرة ٢وبواقعمل من كل من األوساط المشار إلیھا أعاله٢٥تحتوي على مل١٠٠حجم 

٢٠–٧والتي تراوحت بین لألیام األولىالتامبطبقة مزدوجة من رقائق األلمنیوم وحفظت في غرفة الزرع في الظالم
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ظروف إلىنقلت من ظروف الظالم التام باإلنباتوبعد مباشرة نماذج البذور .مئویةدرجة ٢٥٢حرارة ةدرجبیوماً 
. وبدرجة الحرارة ذاتھا)ساعة ظالم ٨/ ساعة ضوء ١٦(اقبي للضوءالنظام التع

الزعرور من الوسط الزرعي الصلباتبادرأُزیلت:التربة إلىالزرعیة ونقلھا األوساطالبادرات الناتجة في أقلمة
غرست مجموعة من ھذه البادرات في.وغسلت جذورھا جیداً بالماء للتخلص من بقایا الوسطاً مناسبطوالً عند بلوغھا

رملیة والبتموسالتربة المنوالمجموعة الثالثة غرست في مزیجالبتموس وغرست المجموعة األخرى فيتربة رملیة 
األكیاس عنھارفعتئذٍ دبعوأیام ٧لمدةومثقبة شفافةبأكیاس نایلونجمیع البادراتغطیتو.ةفي أُصص بالستیكی

) نظام متعاقب( لوكس٢٠٠٠وإضاءة مئویةدرجة ٢±٢٥بدرجة حرارة والنمو في ظروف غرفة الزرع في لتستمر 
.  الحقل ظروفأسابیع نقلت إلى٣وبعد ،

النتائج والمناقشة
أغلفتھاوالمزالة ان غمر البذور الكاملة) ١الجدول (البیانات تشیر :قیم السطحي لبذور الزعرور كفاءة التع

دقائق ٥حجم من الماء ولمدة ١: حجم ١ھایبوكلورایت الصودیوم بواقع % ٦,٢في محلول الخشبیة والجلدیة
ساط الزرعیة الصلبة وعدم بداللة زراعتھا على األو% ١٠٠كان كفوءاً في الحصول على بذور معقمة بنسبة 

دقائق ١٠مع مالحظة ان استخدام المحلول المعقم لمدة تلوثھا بالرغم من بقائھا لمدة أسبوع على األوساط
.موت البذورإلىأدى

أغلفتھاالكاملة والمزالة Crataegus azarolusكفاءة التعقیم السطحي لبذور الزعرور) ١(الجدول 
NaOClام محلول  ھایبوكلورایت الصودیومباستخدالخشبیة والجلدیة

مدة الغمرمحلول التعقیم
)دقیقة(

كفاءة
(%)التعقیم الماء: المعقم 

)حجم: حجم (
٢٠٠: ١
٢٣٥٠: ١
١٥١٠٠: ١

:النسیجیةعلى بعض أوساط الزراعةعن بذور الزعرور في إنباتھاوالفلق او اجزائھاتأثیر إزالة األغلفة
أغلفتھا الخشبیةوعةزنوالبذور الممتضمنةً البذور الكاملةكدت نتائج زراعة بذور الزعرور المعقمةأ
األجنةمع الفلقأنصافوتلك الحاویة على مزالة إحدى فلقتیھاأغلفتھا الخشبیة والجلدیة والالمنزوعةو
إنباتھا بصورة مباشرةإلى في زراعة األنسجةالشائعة األجنة لوحدھا على مجموعة من األوساط محاورو

والتي قد تبلغ أكثر التربة التي تستغرقھا عند إنباتھا فياختزال بارز للمدة الزمنیةمع نجاح نموھاإعتیادیة و
فقد باشرت ھذه البذور إنباتھا في بعض األوساط بعد أسبوع من زراعتھا على أسطح ھذه . من سنتین 

.لة منھا خالل شھر واحد فقطاألوساط ، والحصول على الشتالت الكام
أظھرت نتائج زراعة النماذج المختلفة : في زراعة النماذج المختلفة من البذورالصلبMSالوسط تأثیر 

الخشبیة والجلدیة األغلفةنزوعةالمالبذورأجنةإنبات الصلب MSمن بذور الزعرور على سطح وسط 
الخالیة من الفلق في حین فشلتواألجنةحاوي نصف فلقة فلقتیھا والجنین الإحدىالبذور التي نزعت وأجنة

بینمدة تراوحتھاستلزم إنباتوا) ٢الجدول (’ في اإلنباتأغلفتھا الخشبیةلمنزوعةاالبذور الكاملة والبذور 
ھذا على اإلنباتفشلت فيأغلفتھا الخشبیة ةولوحظ أن بذور الزعرور الكاملة والبذور المزال. یوماً ٢٠–٧

بَّرت األجنة المستأصلة من ).A. ١الشكل (رغم من بقائھا علیھ أكثر من شھرین لباط الوس َ نالبذور عوقد ع
أن البادرات و). B. ١الشكل (قویة إنباتھا وإعطائھا بادراتقوةبداللةMSعند زراعتھا على الوسط طاقتھا

١الشكل (بلوغھا شھراً من العمر ندمجموعة خضریة مناسبة ومجموعة جذریة جیدة عامتلكت الناتجة منھا 
 .C( .لمزالة أغلفتھا الخشبیة والجلدیةوتلیھا في المرتبة الثانیة البذور ا) أنتجت ایضاً والتي) األجنةفلقتین مع
سم عند ١٠إرتفاعاتھا بلغتأعطت مجامیع خضریة و)D. ١الشكل (درات كاملة وقویة خالل أسبوعین با

ً واحداً من  . )E. ١الشكل (العمر بلوغھا شھراَ◌
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أو أنصافھا عن بذوراو كالھماتأثیر إزالة األغلفة الخشبیة أو الجلدیة أو إحدى الفلقتین): ٢(الجدول 
كاملةعلى نباتات والحصولالصلبMSعلى سطح وسط في إنباتھا عند زراعتھا الزعرور

یوماً من الزراعة٣٠بعد

البذورمعامالت
اإلنباتعدد البذور

)(%
مدة

إلنباتا
)یوم(

اتإرتفاع*
المجموع الخضري

SD± ) سم(
ل الجذوراطوا*

SD± ) سم(
عدد األوراق*

المتكونة على 
البادرات النابتةالمزروعة

٠٠٠-٥٠٠٠)المقارنة(البذور الكاملة
٠٠٠-٥٠٠٠شبیةلخاأغلفتھاةالمنزوع

٣.١±١.٣٢٠±١.٨٢٥±٦٠٣٧٦٢٧١٠یةالخشبیةوالجلد

١.٨±١.٨١٥±١.٦٢٠±٨٠٣٤٤٣١٥٨فلقتیھاإحدىالمزالة 
٢.٩±١.٧٢٠±١.٥٢٠±٨٠١٨٢٣١٠٩الجنین مع نصف فلقة

٢.٩±٢.٢١٠±١.٠١٥±٢٦٢٠٧٧٢٠٥األجنة لوحدھا
معاملة/ عینات ١٠القیم الواردة في الجدول تمثل معدالت * 
االنحراف القیاسي : ±SD، تشیر إلى عدم حصول إنبات) -( 

بادرات أعطت الصلبMSعلى وسط النابتةالمختلفة وبإشكالھاولوحظ بصورة عامة أن البذور
َ وإمتالكھا مجموعة ٢٠على واحتوتسم١٠معدالت ارتفاعاتھابلغت ورقة عند بلوغ عمرھا شھراً واحداً◌

نبیتات زعرور أوبادرات إنتاجإلىوتشیر مجموعة ھذه البیانات . سم٢٥احیاناً أطوالھاسجلتجذریة 
التربة كما سیرد الحقاً فضالً عن ان ھذه إلىمستكملة لمجامیعھا الجذریة والخضریة التي تكفل نجاح نقلھا 

, skoogو Murashige(وسطالھذاویعزى دعم. للنباتات الحقلیةمورفولوجیاً النبیتات الناتجة مشابھة
وشیوعالنباتات أنواعان ھذا الوسط یعد وسطاً مناسباً لمعظم إلىونمو بذور الزعرور إلنبات)١٩٦٢

استخدامھ في زراعة األنسجة یسبب ضمان توفیره كافة متطلبات العینة النباتیة سواء كانت بذور عشبیة أو 
.خشبیة 

أظھرت زراعة النماذج المختلفة من :ن البذورالصلب في زراعة النماذج المختلفة مWPMتأثیر الوسط 
المنزوعة أغلفتھا الخشبیة والجلدیة والبذور المزالة إحدى فلقتیھا البذور على سطح ھذا الوسط قدرة البذور 

وترتب عنھا عموماً إختزال المدة .على اإلنباتوأنصاف الفلقة الواحدة مع األجنة، ثم محاور األجنة لوحدھا 
عملیة إنبات ھذه البذور، وأوضحت البیانات ان زراعة البذور المنزوعة أغلفتھا الخشبیة التي تستغرقھا 

وأشارت . عن الحاالت األخرى% ٩٠الصلب سجلت تفوقاً في نسب إنباتھا بلغ WPMوالجلدیة على الوسط 
قبتھا أنصاف الفلقة ، أع% ٨٥النتائج ایضاً إلى أن إنبات البذور المزالة إحدى فلقتیھا أحتلت المرتبة الثانیة 

وھذا یعني تفوقھا عن نظیراتھا المزروعة على ). ٣الجدول (الواحدة مع محاور األجنة، ثم األجنة لوحدھا 
الصلب على الرغم من بطء نمو مجموعھا الخضري الذي ال یتناسب مع مجامیعھا الجذریة MSالوسط 

دالت أطوال المجامیع الجذریة للبادرات وتراوحت مع. الصلبMSقیاساً بالبادرات النامیة على الوسط 
مما یشیر ) F. ١الشكل (أوراق ٥–٢سم وكان معدل عدد األوراق بین ٢٠-١٠بین WPMالناتجة في وسط 

ومن . WPMإلى عدم تناظر حجم المجموعة الخضریة والمجموعة الجذریة للبادرات النامیة على الوسط 
.اذج البذور إلى نوعیة وطبیعة ھذه النماذجالمحتمل ان یفسر ھذا التباین في استجابة نم

اظھرت البیانات نجاح إنبات النماذج :الصلب في زراعة النماذج المختلفة من البذورNFتأثیر الوسط 
باستثناء البذور الكاملة وتلك المنزوعة أغلفتھا ’الصلب NFالمختلفة من بذور الزعرور على سطح وسط 

والحصول على ’نباتھا على الرغم من بقائھا على الوسط أكثر من شھرینالخشبیة التي أخفقت أیضاً في إ
ومن المحتمل ان یعزى نجاح إنبات جمیع حاالت ) . ٤الجدول (البادرات الكاملة من الزعرور بنسب متباینة 

ن البذور باستثناء البذور الكاملة إلى تشجیع المكونات الداخلة في تركیبة ھذا الوسط الخالي من النتروجی
)Fahraeus ،فقد أشارت بعض البحوث إلى أفضلیة ھذا،ومباشرة محاور االجنة بالنمو) ١٩٥٧

٥١
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أغلفتھا الخشبیةنزوعةمن إنبات البذور المCrataegus azarolusتكوین بادرات الزعرور ) ١(الشكل 
األجنة على بعض أوساط الزراعة النسیجیة ور محاوالجلدیة أو إحدى الفلق أو أنصافھا و

)A .(ة أغلفتھا الخشبیة المزروعة على سطح وسط نزوعإنبات بذور الزعرور الكاملة والمفشلMSوالتيالصلب
.مضى على زراعتھا أكثر من شھرین 

)B(.األجنة المستأصلة من البذور على سطح محاور بعمر أسبوع ناتجة من زراعةبادرةMSلبالص.
)C( . بادرة الزعرور في)B ( بعد بلوغھا شھر واحد من العمر أزیلت من الوسطMS طول الجذر الحظ. الصلب

.ومجموع األوراق التي تحملھا) الجزء المؤشر(المتكون 
)D(.نزوعة أغلفتھا الخشبیة والجلدیة بادرة بعمر أسبوعین ناتجة من زراعة البذور الم)ة نامی)الجنینالفلقتین مع

. الحظ طول الجذر وحجم األوراق المتكونة علیھا . الصلب MSعلى الوسط 
)E(. بادرة الزعرور في)D ( بعد بلوغھا شھر من العمر نامیة في الوسطMS المجموعحجمالحظ . الصلب

) .  الجزء المؤشر(الخضري وحجم األوراق الكاملة مع نمو الجذور في الوسط 
)F(. نامیة على الوسط ة أغلفتھا الخشبیة والجلدیةنزوعالبذور المناتجة من زراعة بادرة بعمر أسبوعینWPM

.وطول الجذر وامتداده) الجزء المؤشر(الصلب ، الحظ صغر حجم المجموع الخضري 
)G(. ة أغلفتھا الخشبیة والجلدیة نزوعالبذور المبادرة بعمر أسبوعین ناتجة من زراعة)نامیة )الفلقتین مع الجنین
.الصلب ، الحظ ضعف نمو البادرة المتكونةNFلى الوسط ع
)H(. إحدى شتالت الزعرور المتكونة في)E (والبتموس والبالغة شھراً واحداً بعد غرسھا في مزیج التربة.
)I(.على ماذج المختلفة من البذور النامیة مجموعة من شتالت الزعرور بأعمار مختلفة ناتجة من زراعة الن

.منقولة إلى التربةوالMSالوسط

وتشیر النتائج ایضاً إلى تفوق إنبات ) ٢٠٠١aالمالح والبرھاوي، (بادراتھا في إنبات العدید من البذور ونموالوسط
متفوقة على على ھذا الوسط % ٩٠إذ بلغت ) الفلقتین مع األجنة(البذور المنزوعة أغلفتھا الخشبیة والجلدیة 

A B C

GFED

H I
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وتعكس الفروقات في الصلبWPMب ومماثلة لنسب إنباتھا في الوسط الصلMSنسب إنباتھا على الوسط 
) . ٤الجدول (الزرعي المستخدم نسب اإلنبات تأثیر نوعیة الوسط

عن بذورأنصافھاأواو كالھما الفلقتینإحدىأواألغلفة الخشبیة أو الجلدیة نزعتأثیر ) : ٣(الجدول 
على نباتاتوالحصولالصلب WPMوسط على سطحالزعرور في إنباتھا عند زراعتھا 

. الزراعةیوم من٣٠بعد كاملة

البذورمعامالت
اإلنباتعدد البذور

( % )
مدة

إلنباتا
)یوم ( 

إرتفاعات *
المجموع الخضري

SD± ) سم(

طوال ا*
الجذور

SD± ) سم(

عدد األوراق*
المتكونة على 

البادرات النابتةالمزروعة
٠٠٠-٥٠٠٠)المقارنة(املة البذور الك

٠٠٠-٥٠٠٠شبیةة أغلفتھا الخنزوعالم
الم

٠.٨±١.٩٥±٠.٨٢٠±٢٠١٨٩٠١٠٥والجلدیة
٠.٩±١.٧٤±٠.٩١٧±٢٠١٧٨٥١٥٤المزالة احدى فلقتیھا

٠.٨±٢.٢٣±٠.٧١٥±٢٠١٢٦٠١٠٣الجنین مع نصف فلقة
٠±١.٨٢±٠.٧١٠±٢٠٣١٥٢٠٣نة لوحدھااألج

معاملة/ عینات ١٠ول تمثل معدالت القیم الواردة في الجد* 
االنحراف القیاسي: SD± ،    تشیر إلى عدم حصول إنبات) -( 

ورأوإحدىأو) : ٤(
لصلبNFعلى سطح وسط الزعرور في إنباتھا عند زراعتھا  حصولا ل املةباتاتنعلى وا ك

من الزراعةیوم٣٠بعد

البذورمعامالت
عدد البذور

اإلنبات
( % )

مدة 
إلنباتا

)یوم ( 

إرتفاعات *
المجموع الخضري

SD± ) سم(

طوال ا*
الجذور

SD± ) سم(

عدد األوراق*
المتكونة على 

راتالباد النابتةالمزروعة

٠٠٠-٥٠٠٠)المقارنة(البذور الكاملة 
الم
٠٠٠-٥٠٠٠شبیةالخ
الم

٠.٩±٠.٨٤±٠.٧٥±٢٠١٨٩٠١٠٣الخشبیة والجلدیة
٠.٨±٠.٩٣±٠.٥٤±٢٠١٦٨٠١٥١.٥المزالة احدى فلقتیھا

٠±٠.٩٢±٠.٥٤±٢٠١٤٧٠١٧١.٥الجنین مع نصف فلقة
٠٠٠-٢٠٠٠األجنة لوحدھا

تجربة / عینات ١٠القیم الواردة في الجدول تمثل معدالت * 
االنحراف القیاسي: SD± تشیر إلى عدم حصول إنبات    ،    ) -( 

بنموھا NFیة على الوسط ة أغلفتھا الخشبیة والجلدنزوعالملنباتات الناتجة من زراعة البذور واتصفت ا
وكانت مجامیعھا . الصلب WPMالصلب ووسط MSالضعیف قیاساً بنمو قریناتھا النامیة على وسط 

ومن المحتمل ان یعزى ). G. ١الشكل (تعثر نموھا مع تقدمھا بالعمر سبب مماالخضریة والجذریة ضعیفة
األوساطمن ، ویعد ) ١٩٥٧، Fahraeus(جین خلوه من النتروإلىضعف البادرات المتكونة على ھذا الوسط 

.)٢٠٠١bالمالح والبرھاوي ، (غیر البقولیاتوفي الدراسات المتعلقة بتثبیت النتروجین الجوي في البقولیاتالشائعة
جمیع نماذجإنباتفشل نتائجالأظھرت : الصلب في زراعة النماذج المختلفة من البذورUMتأثیر الوسط 

ومن المرجح ان ، زراعتھاالصلب على الرغم من تكرار UMعلى الوسط عند زراعتھابذور الزعرور 
تركیب ھذا الوسط لنمو البذور إذ أنھ یستخدم بشكل عدم كفایة تراكیز المكونات الداخلة في إلىیعزى السبب 

ظاماً بیولوجیاً والتي تعد ن)١٩٧٤، Murashigeو Uchimyia(واسع في زراعة بروتوبالست الخالیا النباتیة 
. على المستوى الخلويدقیقاً 

أقلمة النبیتات المتكونة ونقلھا إلى التربة 
أوأجزائھاأومن البذورنجاح نقل وأقلمة جمیع بادرات الزعرور الناتجةأكدت جمیع المالحظات والبیانات

نجاح أقلمة البادرات المنقولة في حین بلغت نسبة% ١٠٠بنسبةإلى التربة المزیجیةعند نقلھااألجنةمحاور 
وبلغت . .رملیة التربة الإلىالبادرات المنقولة وموت) H. ١الشكل (%٧٠یج التربة والبتموس إلى مز
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أقلمتھابعد نجاح و).I. ١الشكل ( سم في التربة٦سم وأطوال جذورھا  ١٠إرتفاعات البادرات المنقولة 
.ظروف الحقل إلىنقلت 

Overcoming The Germination Problems Of Crataegus azarolus L. Seeds By
Using In Vitro Cultures

Sumood H. Al-Hadeedy
Biology Dept. College of Education

Mozahim K. Al-Mallah Forestry Dept.
College of Agriculture and Forestry

University of Mosul

ABSTRACT
The present study succeeded in overcoming of germination problems of

Crataegus azarolus L. in vitro was successful . As the seeds need 2 – 3 year in soil
to germinate, four different culture media were used in this study including MS
(Murashige & Skoog medium) , NF (Nitrogen – Free medium) , WPM (Woody
plant medium) and UM (Uchimyia & Murashige medium) . Six seeds treatments
were used , these are intact seeds, seeds with removed sheath , embryos with
cotyledons , embryos with single cotyledon , embryoes with half cotyledon and
embryos . Murashige & Skoog (MS) solid medium free from growth regulators was
the best in stimulating germination of seeds which reached 77% , 7 – 20 days in
culture , and produced normal plantlets. After one month in culture the plantlet
height reached 10 cm. involving 15 – 25 leaves . Weak and slow growth was
obtained with NF and WPM media. Seeds failed to germinate  on solid UM
medium. This study pointed out an efficient method to get Crataegus azarolus
seedlings from in vitro culture within one month  compared with those seedlings
produced by planting in nursery for 2 – 3 years and accompanied with stratification
pre-sawing . Therefore this results overcoming problems of propagation of this
woody species.

المصادر
Agrobacteriumبوساطة الناقل LeTpx1و GSTنقل جینات الشد الحیوي ). ٢٠٠٦(ھیم ، ضیاء أیوب إبرا

tumefaciens ًكلیة التربیة,أطروحة دكتوراه. إلى األجنة الناضجة وإنتاج نباتات حمص معدلة وراثیا ،
. العراق ,جامعة الموصل

،العربیةجامعة الدول. ت الطبیة والعطریة والسامة في الوطن العربيالنباتا) . ١٩٨٨(المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة 
. السودان ,الخرطوم ,دار مصر للطباعة 

البرسیمالعالقة التعایشیة بین النبات البقولي). ٢٠٠١a(المالح ، مزاحم قاسم والبرھاوي ، نجوى ابراھیم 
.١١-١،)٥(٣.Bradyrhizobium parasponia .J. J. Appl. Sciاالبیض وبكتریا 

ابتكار تقنیة جدیدة لتكوین العقد المثبتة). ٢٠٠١b(المالح ، مزاحم قاسم والبرھاوي ، نجوى ابراھیم 
رقم براءة اختراع. للنیتروجین الجوي في الحنطة والشعیر والطماطة بوساطة الرایزوبیوم الطبیعیة 

. ق العرا/ الجھاز المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة ٢٩١٤
، الموصل ,جامعة الموصل ,دار الكتب للطباعة والنشر . ابات تصنیف أشجار الغ) . ١٩٧٩(داؤد ، داؤد محمود 

. العراق 
مجلة زراعة. تاثیر معامالت مختلفة على إكثار الزعرور والعرعر جنسیاً وال جنسیاً ) . ١٩٩٦(عبدهللا ، مظفر عمر 

. ١٠٢- ٩٩: )٣(٢٨. الرافدین 
.العراق ,الموصل ,مطبعة جامعة الموصل. بذور أشجار الغابات . )١٩٨٤(هللا ، یاووز شفیقعبد 

العراق ، الموصل ,مطبعة جامعة الموصل . مشاتل الغابات . )١٩٨٥(عبد هللا ، یاووز شفیق و الكناني ، عادل ابراھیم 
.



ISSN 1815(الرافدینزراعةمجلة - 316X               (المجلد)٢٠١٠) ١لحقم(العدد) ٣٨

Christensen, K. I. ( 1992 ) . Revision of Crataegus sect . Crataegus and Nothosect
Crataeguineae ( Rosaceae – Maloidease ) in the old world . Syst. Bot. Monog.,
(35) : 1 - 199.

Fahraeus, G. (1957). The infection of clover root hairs by nodule bacteria studies by
a simple glass slide technique, J. Gen. Microbiol., (16) : 374 –381.

Hartman, H. T. ; D. E. Kester ; F. T. Davies and R. L. Geneve  (2002) . Plant
Propagation. Principles and Practices. 7th Ed. Prentice – Hall. New Jersey.
U.S.A.

Lloyd, G. and B. McCown  (1981) . Commercially – Feasible micropropagation of
mountain laurel Kalimia latifolia by use of shoot  tip culture, Int. Plant Prop.
Soc. Proc. (30) : 421 – 427.

Murashige, T. and F. Skoog (1962) . A revised medium for rapid growth and
bioassays with tobacco tissue culture . Physiol. Plant . (15) : 437 – 479 .

Pierik, R. L. M. (1975) . Vegetative propagation of horticultural crops in vitro with
special attention to shrubs and trees. Acta Hort. (4) : 71.

Raeder – Roitzsch, J.E. (1969) . Forest Trees In Iraq. Printed in Mosul Univ. Mosul,
Iraq.

Uchimyia, H. and T. Murashige  ( 1974 ) . Evalution of parameters in the isolation
of viable protoplasts from cultured tobacco cells, Plant Physiol., (54) : 936 –
944.


